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Ook in dit jaar houden wij u weer regelmatig op de hoogte van onze activiteiten en wat ons zoal
bezighoudt.

Bijeenkomsten/activiteiten
Na de zomervakantie organiseren wij weer diverse activiteiten. Hieronder een overzicht van onze
activiteiten in september.

Landelijke inspiratie dag stilte en rust
7 september 2022
Dit jaar staat binnen STILTE het thema Gezondheid centraal. De aftrap van dit themajaar vindt plaats
in de vorm van een Landelijke Inspiratie dag midden in de natuur in Amersfoort.
Met mensen uit de werkvelden natuur, milieu en gezondheid (professionals, amateurs en
geïnteresseerden) onderzoeken we op deze dag hoe stilte in relatie tot gezondheid het beste bij een
zo groot en breed mogelijk publiek onder de aandacht gebracht kan worden.
Wat gaan we doen?
In het eerste deel van de Inspiratie Dag prikkelen wij u met een aantal interessante korte lezingen
met betrekking tot het thema stilte en gezondheid.
We gaan de natuur in om zelf stilte en rust te ervaren. Tijdens de brainstormsessie in de namiddag is
er ruimte om in groepjes met elkaar inspiratie op te doen en ideeën en gedachten uit te wisselen.
Afsluitend vindt er een terugkoppeling met de hele groep plaats.
Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Webinar over geluiddempende vloeren
14 september 2022
Zo’n dertig jaar geleden adviseerde de NSG te kiezen voor een vloerbedekking met een
dempingswaarde van tenminste 10 dB. De eis van10 dB verbetering is inmiddels algemeen gangbaar.
Over dit onderwerp bestaan nogal wat misverstanden:
• Wat is hard?
• Hoe formuleer je reglementen?
• Wanneer laat je meten en door wie?
• Wat kan er fout gaan?
Op nog veel meer vragen krijgt u antwoord. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.
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Terugblik Nationale geluidshinderdag 2022
Op dinsdag 7 juni 2022 vond de Nationale Geluidshinderdag 2022 bij plaats in het bijzijn van circa
100 aanwezigen. Volgens de burgemeester van de gemeente Rust en Reuring hebben zij dringend
behoefte aan hulp, vooral op het gebied van geluid binnen de nieuwe Omgevingswet.
Om de gemeente Rust en Reuring te helpen met een Omgevingsvisie, -plan en -programma te
maken, hebben diverse sprekers een bijdrage geleverd. Deze bijdragen kunt u vinden via deze link.
Dit kan u wellicht ook helpen binnen uw eigen gemeente of opdrachtgever.
Ook werd tijdens deze dag de Gouden decibel award uitgereikt. Meer informatie hierover kunt u hier
lezen.
Op de Nationale geluidshinderdag 2022 presenteerde wij ook de Handreiking - Lokale aanpak
geluidshinder wegverkeer. De handreiking is bedoeld voor alle gemeenten en niet alleen voor de
gemeente Rust en Reuring. Deze handreiking is bedoeld om u handvatten te bieden, vol met goede
voorbeelden, om zo samen tot een goede uitvoering van de Omgevingswet te komen. Meer over de
handreiking kunt u lezen op deze pagina.

Cursus
Cursus ‘Geluid’
Al twee jaar verzorgen wij samen met dBvision en LBP Sight de ‘Basiscursus geluid in de
omgevingswet’. Inmiddels hebben een behoorlijk aantal cursisten deze basiscursus gevolgd.
Nu de Omgevingswet op 1 januari 2023 inwerking treedt, gaan wij door met nieuwe
onlinebijeenkomsten. De cursus bestaat opnieuw uit twee dagdelen van ca. 3,5 uur.
Voor meer informatie over welke dagdelen en aanmelden, klik hier.

Klankbord
NSG is partner van Klankbord
Klankbord is een gezamenlijk initiatief van organisaties met aandacht voor wat er speelt rond geluid
en geluidsproblematiek. Ons doel? Een maatschappij die geluid meer op waarde schat.
Meer info op www.klankbord.nu
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Wat ons opviel in de media
JSF-straaljager: meer geluid, meer klachten
De F35 vliegt inmiddels ruim een maand boven
Volkel en de regio. De inwoners waren er op
voorbereid dat die een ander geluid zou maken
dan de F-16, maar in de praktijk is het volgens
sommigen nog erger dan gedacht. De vliegbasis
moet zich houden aan een maximale
geluidsbelasting per jaar en dus wordt gekeken
naar alternatieven: oefenen in andere
gebieden, vaker naar buitenland en de
vliegsimulator.

Geluid in de stad moet aangenamer klinken
Bij de inrichting van steden staat geluidsoverlast
doorgaans niet op de eerste plaats, terwijl dit toch
veel invloed heeft op de bezoekerservaring en zelfs
kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom
heeft Rotterdam nu een geluidsprofessor in de arm
genomen om een betere akoestische ervaring te
creëren.
Zie bron: RTL Nieuws

Zie bron: dtvnieuws
Gezondheidsbeleid gemeenten in de
verdrukking
Landelijke regie onderbreekt bij de uitvoering
van de Omgevingswet door gemeenten. En dat
kan gevaren opleveren, constateert de
Gezondheidsraad. Zo zijn de landelijke normen
voor geluidshinder onder de Omgevingswet
versoepeld om meer nieuwbouw binnen de
bebouwde kom (inbreiding) mogelijk te maken.
‘Dergelijke aanpassingen vormen geen stimulans
om de ernstige hinder door geluid te beperken’,
schrijft de raad, ‘terwijl daar gezien het aantal
mensen dat eraan wordt blootgesteld wel alle
reden toe is.’

Hinder en slaapverstoring in kaart gebracht
Met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en
Ouderen 2020 (GM V&O 2020) zijn voor het eerst
zowel ervaren geluidshinder als slaapverstoring
door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht. Vooral
in de omgeving rondom de grotere luchthavens
komt veel ernstige geluidshinder en slaapverstoring
door vliegverkeer voor.
Zie bron: GGDGHOR

Zie bron: binnenlandsbestuur
Geluidhinder buren: hoe ga je ermee om?
De hoge hakken van de bovenbuurvrouw,
langdurige verbouwingen een huis verderop, het
nieuwe drumstel van het buurjongetje:
ongewenst geluid kan behoorlijk irritant worden.
Hoe ga je daar op een verstandige en sociale
manier mee om? NU.nl vraagt verschillende
deskundigen om tips. Ook de NSG komt in beeld.

Belgische rechter verbiedt padel
De Brugse burgerlijke rechtbank heeft in kortgeding
beslist dat in een Brugse tennisclub ‘s avonds en op
zondag geen padel meer mag worden gespeeld. De
buren waren naar de rechter gestapt omwille van
geluidshinder. Bij metingen in hun woning werden
pieken tot meer dan 70 decibel vastgesteld.
Zie bron: vrt,be

Zie bron; nu.nl
Zie ook Geluid in het Nieuws
Heeft u nieuws: meld het ons via info@nsg.nl
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